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ريال مدريد لم يخسر على 
»سانتياجو برنابيو« في 
38 مباراة متتالية !

االحد  7  أبريل  2013م
المعلقعلى قناةالدوري اإليطالي

حفبظ دراجي الجزيرة الرياضية1+فيورنتينا – ميالن 1:30

عيل الكعبيالجزيرة الرياضية1+انرت – اتالنتا9:45

محمد بركاتالجزيرة الرياضية9+نابويل – جنوى 9:45

المعلقعلى قناةالدوري اإلنجليزي
عصام عبدهأبو ظبي الرياضية ليفربول – وست هام 3:30

عيىس الحربنيأبو ظبي الرياضية توتنهام – ايفرتون 4:05

فارس عوضأبو ظبي الرياضية تشيليس – سندرالند5:00

المعلقعلى قناةالدوري االسباني
يوسف سيفالجزيرة الرياضية2+خيتايف – اتلتيكو مدريد8:00

  متابعات
أكّدت صحيفة ماركا اإلسبانية املُقربة من نادي 
ريال مدريد  أّن إدارة األخري توصلت التفاٍق مع 
النجم الربازييل مارسيلو حول متديد عقده حتى 

.2018
وجاء يف عنوان ملاركا )مارسيلو 2018(، أّن النجم 

الربازييل سيبقى مع ريال لثالث سنواٍت إضافية، 
بعد أن كان عقده القديم سينتهي يف حزيران/يونيو 

2015.. وأعلنت الصحيفة بأّن تجديد العقد شمل 
تحسني راتب مارسيلو من 2.3 مليون يورو يف 

السنة إىل أربعة ماليني بعد حسم الرضائب.
وكان صاحب الـ24 عاماً انضم إىل ريال مدريد 

يف االنتقاالت الشتوية من موسم 2006-2007 
قادماً من فلومينينزي الربازييل، وهو يعّد عنرصاً 
مهامً يف تشكيلة ريال إال أّن اإلصابة أبعدته فرتة 

طويلة هذا املوسم.

  إيف : ص ملييس من ارشيفك
أكدت فانيسا سابيال، ابنة املدير الفني ملنتخب األرجنتني 
أليخاندرو سابيال أن نجم برشلونة ومنتخب التانجو ليونيل مييس 

“شخصية باردة بعض اليشء«.
وقالت فانيسا، يف ترصيحات الذاعة »ديل بالتا« األرجنتينية، 
»لن أنكر أنه العب يتمتع مبهارات فدية، وحطم وال يزال يحطم 

األرقام القياسية، ولكنه بارد بعض اليشء”.
وأشارت إىل أنها انتقدت “الربغوث” ذات مرة أمام والدها، 

الذي أجابها “انه مييس«.
وال يفوت املدرب فرصة للتأكيد عىل أن مييس »هو الالعب 
األفضل يف العامل«، والذي »ال يؤدي بشكل يسء مطلقا«، مشريا إىل 

أنه يحاول وضع تشكيلة تساعده عىل اظهار قدراته«.
ويعيش سابيال بالقرب من مدينة البالتا، حيث لقي 51 شخصا 
حتفهم خالل األيام املاضية جراء الفيضانات، ما دفعه لفتح منزله 

أمام بعض األرس التي فقدت املأوى.
وأشارت إىل أن والدها وضع ِقدرا كبري لتقديم الغذاء لهؤالء 

الذين مل يتناولوا أي طعام منذ أيام، خاصة الكبار واألطفال.

 ايف :
مل يذق فريق ريال مدريد اإلسباين طعم 
الهزمية عىل ملعبه سانتياجو برنابيو منذ 
تلك التي مني بها يف ذهاب دور الثامنية 

لكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة )2-1( يف 
18 يناير 2012.

ومنذ ذلك الحني، مل يخرس الفريق 
املليك أي من املباريات الرسمية ال38 

التي أقيمت عىل ملعبه سواء يف الدوري 
أو الكأس أو كأس السوبر أو دوري أبطال 

أوروبا، بحسب ما ذكرته صحيفة )أس( 
اإلسبانية.

فخالل تلك املباريات، تعادل الفريق 
املليك يف سبعة منها وفاز ب31 لقاء، وسجل 

117 هدفا، مبعدل 3.1 هدف يف اللقاء 
واهتزت شباكه 32 مرة، مبعدل 0.8 لكل 

مواجهة.
وتعد هذه نتائج كبرية اذا قورنت بأندية 

أوروبية أخرى، حيث أن الفريق االقرب هو 
بورتو الربتغايل، الذي مل يهزم يف 24 مباراة 

أقيمت عىل ملعبه )22 فوزا وتعادالن(.
أما غرميه التقليدي برشلونة، فلم يخرس يف 

22 مبارة متتالية أقيمت يف ملعبه )18 فوزا 
وأربعة تعادالت(.

أبرز مباريات اليوم
مارسيلو يجدد لريال مدريد حتى 2018

فانيسا سابيال: ميسي يحطم 
األرقام القياسية.. لكنه بارد !

  د ب ا :
قبل ست مراحل من نهاية املوسم ، توج 
بايرن ميونيخ رسميا بلقب الدوري األملاين لكرة 
القدم )بوندسليجا( ليحقق رقام قياسيا جديدا 
يف تاريخ البطولة من حيث عدد املراحل التي 

يحسم من خاللها اللقب.
وتغلب بايرن عىل مضيفه انرتاخت فرانكفورت 
املرحلة الثامنة  يف  السبت  أمس   1/صفر 
والعرشين من املسابقة علام بأنه كان بحاجة 

لنقطة التعادل فقط من أجل حسم اللقب.
ورفع بايرن رصيده إىل 57 نقطة يف الصدارة 
مقابل 55 نقطة لبوروسيا دورمتوند صاحب 

املركز الثاين.
ومع اتساع الفارق بني بايرن ودورمتوند الفائز 
باللقب يف املوسمني املاضيني وصاحب املركز 
الثاين إىل 20 نقطة ، حسم بايرن اللقب بعد 28 

من 34 مرحلة يشهدها املوسم الحايل.
وبذلك ، حطم الفريق رقمه القيايس السابق 

يف الحسم املبكر للقب حيث كان الرقم 
القيايس السابق ألقل عدد من املراحل يحسم 

من خاللها أي فريق لقب البوندسليجا 

مسجال باسم بايرن الذي حسم اللقب يف 
أول 30 مرحلة من املسابقة مبوسمي 

1977/1972 و2003/2002 .
كام عزز بايرن رقمه القيايس 

يف عدد مرات الفوز باللقب 
رافعا رصيده إىل 23 لقبا يف 

البوندسليجا مقابل 
تسعة ألقاب 

لنورنربج 
ومثانية 

ألقاب لدورمتوند.
وعزز بوروسيا 

دورمتوند 
موقعه يف 

املركز 
الثاين 

بفوز مثني وصعب 2-4 عىل ضيفه أوجسبورج 
يف نفس املرحلة التي شهدت تعادل باير 

ليفركوزن مع فولفسبورج 1/1 .
ويف مباراتني أخريني بنفس املرحلة اليوم 
، فاز بوروسيا مونشنجالدباخ عىل جرويرت 
فيورث 1/صفر وشالكه عىل مضيفه فريدر 

برمين 2/صفر.

حطم أرقاما قياسية جديدة
بايرن ميونخ يتوج بلقب البوندسليجا للمرة ال23 في تاريخه

  متابعات:
حقق ريال مدريد فوزا سهال عىل 
وتغلب  برنابيو«  “سانتياجو”  ملعبه 
عىل ضيفه ليفانتي 1-5أمس  السبت يف 
املرحلة الثالثني من الدوري األسباين لكرة 
القدم ، علام بأن العبي الريال أهدروا 
العديد من الفرص التهديفية يف الشوط 
الثاين التي كانت كفيلة بتحقيق فوز أكرب 

للمليك األسباين.
وافتتح ليفانتي التسجيل بهدف أحرزه 
ميتشيل هرييرو يف الدقيقة 31 لكن رد 
الريال كان قاسيا وحسم املباراة بخمسة 
أهداف سجلها جونزالو هيجوين وكاكا يف 
الشوط األول والنجم الربتغايل كريستيانو 

رونالدو ومسعود أوزيل )هدفان( يف 
الشوط الثاين.

ورفع ريال مدريد رصيده إىل 65 نقطة 
يف املركز الثاين ، وجه إنذارا شديد اللهجة 
إىل جالطه رساي الرتيك الذي يستضيف 
الريال يوم الثالثاء املقبل يف إياب دور 
الثامنية ببطولة دوري أبطال أوروبا ، 
علام بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز 

الريال -3صفر يف مدريد.
 ويف مباراة أخرى لحساب نفس 

الجولة احكم ريال سوسيداد قبضته 
عىل املركز الرابع يف دوري الدرجة 

األوىل االسباين لكرة القدم بعد فوزه 
عىل ضيفه ماالجا 4-2.

 رويرتز: 
وجه ساوثامبتون رضبة كبرية آلمال 
منافسه ريدينج يف البقاء يف دوري انجلرتا 
املمتاز لكرة القدم عندما فاز عليه يف 
عقر داره -2صفر وابقاه يف ذيل قامئة 

فرق البطولة أمس السبت.
وأحرز هديف الضيوف جاي رودريجيز 
وادم الالنا يف الدقيقتني 34 و72.وهذه 
هي الهزمية السابعة عىل التوايل لريدينج 
الذي يدربه نايجل ادكينز يف الدوري 

ليتوقف رصيده عند 23 نقطة متساويا 
مع كوينز بارك رينجرز الذي يسبقه 
ومتخلفا بفارق سبع نقاط عن منطقة 
االمان قبل ست جوالت من نهاية املوسم. 
اما ساوثامبتون فتقدم اىل املركز 11 
بني فرق البطولة العرشين وضمن تقريبا 

االستمرار يف دوري االضواء.
ويف باقي مباريات املرحلة  فاز أستون 
فيال عىل ستوك سيتي 1-3 وأرسنال عىل 
بروميتش 1-2 وتعادل نوريتش سيتي مع 

سوانزي ستيي 2-0.

ريال مدريد يستعرض ويمطر ليفانتي بخماسية

فيما األرسنال واستون فيال يفوزان 
ريدينج يخسر من ساوثامبتونو يشارف 

على السقوط من الدوري اإلنجليزي

  أيف:
مدريد،  لريال  الفني  املدير  أجرى 
الربتغايل، جوزيه مورينيو، إتصاالت مع 
نادي تشيليس االنجليزي طلب خاللها 
راتبا يفوق ال14 مليون يورو سنويا، 
فضال عن اإلبقاء عىل فرانك المبارد يف 
الفريق، وفقا ملا ذكرته جريدة “داييل 

ميل« الربيطانية.
النادي  مع  المبارد  عقد  وينتهي 
اإلنجليزي يف 30 من يونيو املقبل، وال 
يبدو مستعدا للتجديد، يف ظل وجود 
عرض كبري من لوس أنجليس جاالكيس، 
فضال عن إهتامم مانشسرت يونايتد وعدد 

من األندية اإليطالية بضمه.
وأوضح مورينيو ملالك النادي االنجليزي 
رومان أبراموفيتش أنه يسعى لتحسني 
تعاقده الحايل، الذي تبلغ قيمته وفقا 

للصحيفة 12 مليون يورو سنويا.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت توصل 
تشيليس التفاق مع مورينيو لتويل تدريب 
الفريق لثالثة أعوام خلفا لإلسباين رافائيل 

بنيتيز، اعتبارا من املوسم املقبل.

مورينيو يشترط على تشيلسي 14 مليون 
يورو سنويا واإلبقاء على المبارد 

  متابعات : 
استغل يوفنتوس النقص العددي يف 
صفوف ضيفه بيسكارا وحقق فوزا مثينا 
ومتأخرا 1/2امس السبت يف افتتاح مباريات 
الدوري  الحادية والثالثني من  املرحلة 
اإليطايل ليعزز الفريق موقعه يف صدارة 

جدول املسابقة.
وانتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل 
السلبي ثم شهدت الدقيقة 72 طرد الالعب 
جيوزيبي ريتزو العب بيسكارا بعدما 
تسبب يف رضبة جزاء لفريق يوفنتوس. 
واستغل مريكو فوجينيتش مهاجم يوفنتوس 

ومنتخب مونتنجرو )الجبل األسود( رضبة 
الجزاء ليسجل منها هدف التقدم لفريق 
السيدة العجوز يف الدقيقة 72 قبل أن يعزز 
النتيجة بهدف ثان يف الدقيقة 78.وسجل 
إميانويل جاسكوين هدف حفظ ماء الوجه 

لبيسكارا يف الدقيقة 83 .

الدوري األيطايل
فوجينيتش يقود 
يوفنتوس لفوز 
صعب على بيسكارا


